
fredsukeRisør

fangenes testamente 2012

invitasjon
9. til 10. juni       2012

fangenes 

testamente 

skal gis til 

personer eller grupper 

som har gjort

noe spesielt 

for å formidle 

kunnskap om 

konflikt- og fredsskapende  

prosesser 

på en 

forståelig og god måte 

til folk flest

telefon 37 15 39 00, telefaks 37 15 43 58, kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

For nærmere informasjon, kontakt

Påmelding til fredsuke i risør –

tidsvitner og tidligere Prisvinnere av blanche majors forsoningsPris 

og fangenes testamente (kan ha med gratis følge)

n Jeg/vi ønsker transport fra Oslo til Risør lørdag 9. juni kl. 08.30

Påstigning ........................................................................

(Bussene går i retur fra Risør til Oslo på 10. juni kl. 14.00)

n Jeg/vi ønsker overnatting i dobbeltrom lørdag 9.06.12 på Risør hotel

n Jeg ønsker overnatting i singelrom (kr. 500,- per natt) lørdag 9.06.12 på Risør hotel

n Jeg/vi ønsker å delta på fredsmiddagen

Navn..........................................................................................

Adresse ......................................................................................

Postnr./sted ................................................................................

Telefon...........................................................Antall ....................

Påmelding til fredsuke i risør – andre inviterte

n Jeg/vi ønsker transport fra Oslo til Risør lørdag 9. juni kl. 08.30

Påstigning ........................................................................

(Bussene går i retur fra Risør til Oslo på 10. juni kl. 14.00)

n Jeg/vi ønsker overnatting i dobbeltrom (kr. 650,- per pers. per. natt) 

lørdag 9.06.12 på Risør hotel

n Jeg ønsker overnatting i singelrom (kr. 500,- per natt) lørdag 9.06.12 på Risør hotel

n Jeg/vi ønsker å delta på fredsmiddagen (kr. 400,-)

Navn..........................................................................................

Adresse ......................................................................................

Postnr./sted ................................................................................

Telefon...........................................................Antall ....................



HANNE SOPHIE 
GREVE

HELGA
ARNTZEN

VIDAR FJELDSTAD

HENRIK SYSE

TORE FROST

BLANCE MAJOR
– BESKYTTER 
AKTIVE 
FREDSREISER

GENE SHARP
– PRISVINNER

KRISTIAN BERG
HARPVIGEN

lørdag lørdag 9. juni 2012

kl. 08.30 Avreise med buss fra Oslo Bussterminal.

kl. 13.00 Kaffe og vafler på Fredshuset. 

fra kl. 14.00 På fredshuset – åPent for alle:

Prisutdelingen ”Fangenes Testamente” til prisvinneren 
GENE SHARP, konferansier henrik syse.

• Åpning av Fredsuken ved ordfører Per Kristian Lunden.

• Musikalske innslag.

• hanne sophie greve:

Historie og statutter for prisen ”Fangenes Testamente”.

• helga arntzen om Aktive Fredsreisers fremtidsvisjon.

• Hovedtale ved kristian berg harpvigen.

• ”Pie Jesu” ved Oddvar Hummelvoll.

• henrik syse: Om tidligere prisvinnere og Prios deltagelse.

• Om prisvinneren ved kristian berg harpvigen.

• Overrekkelse av prisen til prisvinneren Gene Sharp 

ved Hanne Sophie Greve og Helga Arntzen.

• Prisvinnerens takketale.

• Musikalske innslag.

• En avsluttende hilsen fra ordfører Per Kristian Lunden.

• Musikalske innslag ved Fredrik Paulsen (10 år) og
Oddvar Hummelvoll – sang. Akkompagnatør Kjell Stavelin.

kl. 19.00 Festmiddag på Risør Hotel for inviterte gjester.
(Overnatting på Risør Hotel.)







TOLLEF LARSSON
– OPPHAVSMANN
TIL PRISEN

søndag søndag 10. juni 2012

kl. 09.00 Medlemsmøte Den Norske Buchenwaldforeningen på Fredshuset.

kl. 11.00 Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kirkekaffe etterpå.
Risør Motettkor deltar med sanger om fred og et spesielt 
Fredslitanie. Dirigent for koret er Jorunn Myre.

kl. 13.00 Lett måltid for invitere gjester på Fredshuset.

kl. 14.00 Avreise med buss til Oslo.









det var tollef larsson som ga daglig leder og grunnlegger 

av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. 

Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig 

har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på 

hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

• Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?

• Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter?

• Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?

gene sharP

Ti år etter prisen ble delt ut første gang går Fangenes Testamente til Dr. Gene
Sharp fra Albert Einstein Foundation. 

Dr. Sharp har i flere år skrevet om hvordan man velter totalitære regimer ved
bruk av ikke-voldelige metoder. Temaet gjenspeiles i tittelen til hans mest kjente
bok "Fra Diktatur til Demokrati". Hans bøker og ideer har stor innflytelse langt
utover klasserommene. Tekstene har inspirert opprørere og fredsbyggere i blant
annet Burma, Bosnia, Estland, Zimbabwe, og nå nylig i Tunisia og Egypt. Han er
i dag seniorforsker i ”Albert Einstein Foundation” i Boston, og Professor emeritus
på University of Massachussetts Dartmouth. I nesten tretti år var han tilknyttet
et forskningsprosjekt på Harvard University's Center for International Affairs.

Det er en stor ære og et privilegium for Aktive Fredsreiser (Travel for Peace),
sammen med PRIO (Institutt for fredsforskning) å dele ut prisen "Fangenes 
Testamente" til Dr. Sharp. Vi ønsker ham velkommen til Risør for å motta prisen
lørdag 9. juni.


